The big five
Hallo, daar zijn we weer! Alweer vijf dagen onderweg. Over de helft dus, helaas. We zijn
een beetje laat, maar dat potje met vet van gisteravond duurde tot zes uur vanmorgen. Daardoor is
het hele programma een beetje van slag geraakt. En, daar ben ik heel eerlijk in, ik zat eindelijk een
beetje te genieten van het weer (het is droog!) en was het een ietsiepietsie vergeten….
Eerst even de dag. Vanmorgen hebben we uitgeslapen en vervolgens eigenlijk niet zoveel gedaan.
Beetje genieten van het springkussen en chillen. Vanmiddag hebben we ons wel aan het programma
gehouden. Kamp B heeft (deels in de regen) een stevige fietsspeurtocht gedaan. Hebben we de
fietsen in ieder geval niet voor niks meegenomen. Kamp A heeft rondom het kampgebouw levend
ganzenbord gespeeld. Na het avondeten (pannenkoeken, ik vertel zo waarom) is kamp A na een
goede douche lekker bijtijds naar bed gegaan. Kamp B heeft de filmavond gehad (Lion King). De
meesten van hen is het gelukt om de film uit te kijken, en dat is na de korte nacht die velen gehad
hebben een prestatie van formaat.
Maar het belangrijkste vandaag (in elk geval voor één van ons) was natuurlijk wel de verjaardag van
Nova. Het is toch altijd bijzonder om een jarig kind mee op kamp te hebben. En voor het kind is het
ook bijzonder; zo mag je kiezen wat je wilt eten (inderdaad, pannenkoeken), wordt je door een
zeldzaam grote groep toegezongen en krijg je één van de grootste taarten van je leven. Pure
verwennerij!
Het is inmiddels bijna helemaal stil (eindelijk). Morgen lekker nog een keer uitslapen, anders worden
de slijtplekken bij onze bloedjes wel erg groot. En daarna? Dat hoort u morgen!
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